El dissabte 9 de juliol arriba una nova edició del CARNAVAL DE SECÀ!
Com ja deveu saber, el segon cap de setmana de juliol hi ha una bona moguda a Cervera! Un dia
complet d’activitats per a tothom en que Cervera es disfressa i gaudeix de l’estiu, de la
percussió, la música i el bon ambient.
A banda de les activitats ja arrelades a la festa com són el vermut musical, la Correbarra, el dinar
popular, la Rua de Carnaval, el concurs de grups i comparses, i l’actuació de Sound de Secà amb
la Banda de Vents del Conservatori, enguany també podrem gaudir de moltes altres sorpreses,
com ara un concert a la nit per a tots els públics, que ajudarà a fer la festa més gran i ballar sense
parar en una nit d’estiu que tots contribuirem a fer-la inoblidable. Aquest any esperem una
quinzena de grups de percussió d’arreu del país, que juntament amb els cerverins i gent de la
comarca, omplirem els carrers de festa, i és per això que ens agradaria animar-vos a ser part
d’aquesta.
La pregunta és... com? Aquí teniu diverses propostes!
CONCURS D’APARADORS – Welcome to the Jungle!
Enguany el Carnaval de Secà tindrà una temàtica salvatge i animal, volem que Cervera es
converteixi en una jungla! Però necessitarem una mica d’ajuda... Animem a tots els comerciants
de la ciutat a participar en el concurs d’aparadors del Carnaval de Secà. No és necessària la
inscripció, només cal que us encarregueu de lluir el vostre aparador el dia 9 de juliol, i que
Cervera desperti ben salvatge!
Què valorem?
- Originalitat de la idea
- Adequació a la temàtica “Welcome to the Jungle”
- Utilització de materials reciclats

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA AMB EL CARNAVAL DE SECÀ
És evident que una festa d’aquestes dimensions, i que cada any creix una mica més, necessita
una mica d’ajuda econòmica, ja que l’entitat no pot assumir tota la despesa. Tot i l’ajuda de la
Paeria de Cervera, la festa de l’any passat no hagués estat possible sense la col·laboració dels
comerços, i és per això que us demanem, un any més, la vostra petita aportació per tal de seguir
gaudint del Carnaval de Secà molts estius més!

Us proposem quatre possibles packs de patrocini. Tots els comerços patrocinadors, rebreu un
adhesiu distintiu per penjar als vostres comerços com a col·laboradors amb el Carnaval de Secà.





PACK MANDRIL (20€): Logo mida S a la zona 3 del Photocall.
PACK MACACO (40€) : Logo mida M a la zona 2 del Photocall + agraïment a les xarxes
socials.
PACK ORANGUTÁN (50€): Logo mida L a la zona 1 del Photocall + agraïment a les xarxes
socials.
PACK GORIL·LA (80€): Logo a la zona 1 del Photocall + agraïment a les xarxes socials +
logo al díptic del Carnaval de Secà.
- Atenció! Només oferim 5 places per al pack Deluxe! Qui seran els primers?

*El Photocall amb tots els comerços patrocinadors estarà visible durant tot el dia a la Plaça
Major i a la Plaça Universitat, i serà el lloc oficial de fotografia de tots els grups i comparses
participants. Les diferents zones són:
- Zona 1: part superior, amb els logos més grans
- Zona 2: part central, amb els logos de mida mitjana i col·locats a les zones laterals
- Zona 3: part inferior, amb els logos de mida petita

Les aportacions econòmiques les recollirem pels començos durant els mesos d’abril i maig.
Podeu enviar els vostres logos a carnaval@sounddeseca.com abans de l’1 de juny.
I si teniu algun dubte, contacteu amb nosaltres!
Núria: 650 989 878
Esperem que tots us engresqueu a participar-hi! Decoreu carrers i botigues, munteu la vostra
pròpia comparsa, disfresseu-vos, i veniu a gaudir de la festa!!

